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 تقديم: 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلين، 

 سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

خوض لاال يخفى على المهتم بالعربية الحاجة إلى معرفة وتعلّم اإلعراب، و  

الكالم، والموصل إلى معاني غماره، والولوج إلى أعماقه؛ فهو مفتاح في 

ذلك ألحد إال بالتدريب والممارسة، والنظر في النصوص فَهمه، وال يتم 

 المعربة ومحاكاتها.

قام  شعرية، اأبياتلألستاذ )عباس علي القره غولي( وقد حوى هذا الكتاب   

 نشرهاوتلك األبيات  ، ورأيت تنسيقبتوضيح معانيها وشرحها ثم إعرابها

((PDF حوقد اقتصرُت على إعراب األبيات، دون المعاني والشر.  

 ونسأل هللا أن يبارك في هذا العمل، ويجعله خالصا لوجه.   

 
 أخوكم: فالح األندلسي

 ال تنسوني من دعواتكم 

alndlusy@hotmail.com-fal7 
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 األولالجزء 
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 لَْو َعَرَف اإلْنَساُن ِمْقدَاَرهُ  لَْم يَْفَخِر الَمولَى َعلى َعْبِدهِ 

هِ   أَْمِس الذي َمرَّ على قُْربِهِ  يَْعَجُز أَْهُل األَْرِض َعْن َرد ِ

  

 أداة شرط غير جازمة ، حرف الشرط يفيد امتناع ) الجواب ( المتناع ) الشرط ( . لو :

 الفتح . فعل ماض مبنى على عرَف :

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . اإلنساُن :

ضمير مبنى على الضم في  الهاء : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحه الظاهرة على آخره ، مقداَرهُ :

 محل جر على أنه مضاف إليه . والجملة من الفعل والفاعل جملة الشرط .
 حرف نفي وجزم وقلب . لم :

 فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره ، وكسر اللتقاء الساكنين . : يفخر

 فاعل مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر . المولى :

 حرف جر . على :

فخر اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلقان بالفعل ي عبِدِه :

ضمير مبنى على الكسر في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب الهاء : ،

 ألنها جواب شرط غير جازم .
 اسم مبنى على الكسر في محل رفع على أنه مبتدأ . أمس ِ :

 اسم موصول مبنى في محل رفع صفة أمس . الذي :

لفاعل ضمير مستتر تقديرة هو يعود على أمس والجمله من الفعل فعل ماض مبنى على الفتح ، وا مّر :

 والفاعل ال محل لها من اإلعراب ألنها صلة االسم الموصول .
ضمير مبنى على  الهاء :جار ومجرور متعلقان بمحذوف منصوب على أنه حال من أمس ، و : على قربِهِ 

 الكسر في محل جر مضاف إليه .
فاعل مرفوع بالضمة  أهل : رفعه ضم آخره ، الناصب والجازم وعالمة فعل مضارع لتجرده عن يعجز :

 الظاهرة على آخره وهو مضاف .
 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . األرض :

جر مضاف إليه   جار ومجرور متعلقان بالفعل يعجز والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل عن رده :

 عل والفاعل في محل رفع خبره .وجملة يعجز أهل األرض من الف
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َل َسبَّاقِ   إِذَا نُوِدْيَت ِلْلَخْيرِ  فَُكْن أَوَّ

 َوإِْن ُعوِدْيَت فَاْستَْعِصمْ  بِـآدَاٍب وأَْخالَقِ 

  

من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبنى على السكون في محل نصب ، وهو  ظرف لما يستقبل إذا :

 إال الفعل ظاهراً أو مقدراً . أداة شرط غير جازمة وال يليه
على  ضمير مبنى التاء : فعل ماض مبنى على السكون التصاله بضمير رفع متحرك مبنى للمجهول ، نودْيَت :

 الفتح في محل رفع نائب فاعل ، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها .
آخره ، والجار والمجرور متعلقان  اسم مجرور بالالم وعالمة جرة كسر الخير : حرف جر . : للخير ِ: الالم

 بالفعل نودي .
فعل أمر ناقص مبنى على السكون يدخل على المبتدأ والخبر يرفع  كن : رابطة لجواب الشرط ، فكْن : الفاء :

 األول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ، واسمه ضمير مستتر تقديرة أنت .
 لى آخره وهو مضاف .خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة ع أَوَل :
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والجملة من كان واسمها وخبرها ال محل لها من  مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخرة سبَّاِق :

 . اإلعراب جواب الشرط
 وجزاؤه . حرف شرط يجزم فعلين األول فعل شرط والثاني جوابه إن : حرف عطف ، وإن : الواو :

ر ضمي التاء : محل جزم على أنه فعل شرط وهو مبنى للمجهول ،فعل ماض مبنى على السكون في  عودْيَت :

 مبنى على الفتح في محل رفع نائب فاعل .
فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل ضمير مستتر  استعصْم : رابط لجواب الشرط . فاستعصْم : الفاء :

 تقديره أنت ، والجملة في محل جزم على أنها جواب شرط جازم .
 ومجرور بالفعل استعصم . جار بآداِب :

 اسم معطوف على آداب مجرور بالكسرة الظاهرة على آخرة . أخالق ِ : حرف عطف ، الواو : وأخالق ِ :
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 يَُهوُن َعلَْينَا أَْن تَُصاَب ُجُسوُمنَا َوتَْسلََم أَْعراٌض لَنَا َوُعقُولُ 

  

 رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة يهوُن :

ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر والجار والمجرور متعلقان  نا :حرف جر . و علينا : على :

 بيهون .
نصبه الفتحه الظاهرة على آخره  فعل مضارع منصوب بأن وعالمة تصاَب : حرف مصدرى موصول . أن :

 وهو مبنى للمجهول .
ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف  نا : مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ،نائب فاعل  جسوُمنا :

المحل لها من االعراب صلة الحرف الموصول . وأن وصلتها مؤولة بالمصدر  إليه . وجملة تصاب جسومنا

 في محل رفع فاعل الفعل يهون والتقدير يهون علينا أصابة جسومنا .
 فعل مضارع معطوف على يهون منصوب . : تسلم حرف عطف ، وتسلم : الواو :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . أعراُض :

ضمير مبنى على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تسلم ،  نا : الالم حرف جر ، لنا : 

 أو بمحذوف مرفوع صفة ألعراض أي موجودة .
 معطوف على أعراض مرفوع بالضمه الظاهرة . اسم عقوُل : حرف عطف ، : وعقول : الواو
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ْبَها فََمْن َملََكتْ  قِيَادَهُ النَّْفُس َعاَش الدَّْهَر َمْذُموَما  َعلَْيَك نَْفَسَك َهذ ِ

  

 اسم فعل أمر . عليك :

 ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه . الكاف : مفعول به منصوب . نفَسَك :

ضمير مبنى على السكون في  ها : فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة أنت ، هذيَها :

 محل نصب مفعول به .
اسم شرط يجزم فعلين األول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه ،  من : حرف دال على التعليل ، فمن : الفاء :

 وهو مبنى على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ .
 حرف تأنيث . التاء : فعل ما ض مبنى على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، ملَكْت :

 ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :مفعول به منصوب ، و قيادَهُ :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . النفُس :

فاعل ضمير مستتر تقديرة هو يعود على فعل ماض مبنى على الفتح في محل جزم جواب الشرط ، وال : عاشَ 

 من.
 مفعول فيه ) ظروف زمان ( منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره متعلق بمذموما. الدهَر :

وجملة الشرط والجواب الشرط في محل   حال من فاعل عاش منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره مذموماً :

 رفع خبر مبتدأ من .
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تَّهُ  بهُ  ِمْن َغْيِر تَْجِريبِ  َوالَ تَذُمَّ  ال تَْمدََحنَّ امرأً حتى تَُجر ِ

  

 الناهية ، حرف مبنى على السكون ال محل له من اإلعراب . ال :

نون  ون :الن فعل مضارع مبنى على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بال الناهية ، تمدَحّن :

 التوكيد الثقيلة حرف مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة أنت .
حرف بمعنى إلى أن ) ينصب الفعل  حتى : الظاهرة على آخره . مفعول به منصوب بالفتحه أمراً :

 بأن مضمرة بعده (.  المضارع
مة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعال فعل مضارع تجربَهُ :

 ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء : والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .

 ناهية ) حرف يجزم الفعل المضارع (. ال : حرف عطف ، وال :

ر والفاعل ضمير مستتفعل مضارع مبنى على الفتح في محل جزم ، والنون نون التوكيد الثقيلة ،  تذمنه :

 ضمير مبنى على الضم في محل نصب مفعول به . : الهاء تقديره أنت ،

نَّ تقديره موجوداً . جار ومجرور من غير :  متعلقان بمحذوف حال من فاعل تذمَّ

  مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . تجريب :
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 فَنِْعَم َصِديُق الَمرِء َمنء َكاَن َعْونَهُ  َوبِئَْس اْمَرأً َمْن ال يُِعْيُن َعلى الدَّْهرِ 

  

 فعل ماض جامد يدل على المدح مبنى على الفتح . نعم : بحسب ما قبلها . الفاء :

 فاعل مرفوع بالضمه الظاهرة على آخره . صديُق :

ه تقديراسم موصول بمعنى الذي مبنى على السكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا  من :

 فعل ماض ناقص مبنى على الفتح ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من . كان :هو .

 ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة صلة من . الهاء :خبر كان منصوب ، و عونَهُ :

ل ضمير مستتر فعل ماض جامد يدل على الذم مبنى على الفتح والفاع بئس : حرف عطف ، وبئس : الواو :

 فيه تقديره هو .
 تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة . امرأ :

اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديرة هو ) أو مبتدأ والجملة  من :

 قبله في محل رفع خبر مقدم ( .
والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده عن الناصب   فعل مضارع مرفوع يعين : نافية ، ال يعين : ال :

على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من والجملة ال محل لها من االعراب ألنها صلة 

 االسم الموصول .
 جار ومجرور متعلقان بالفعل يعين . على الدهر :
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بَىبِنَْفِسي هِذي  َوَما أْحَسَن الُمْصَطاَف َوالُمتََربَّعَا  األَْرَض َما أْطيََب الرُّ

  

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء منع من  نفسي : حرف جر ، بنفسي : الباء :

ضمير مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه . والجار  الياء :ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ، و

 يره أفدي .والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقد
اسم إشارة مبنى على السكون في محل نصب على أنه مفعول به للفعل  ذي : حرف تنبيه ، هذي : الهاء :

 المحذوف .
 بدل من اسم اإلشارة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. األرَض :

ى اض مبني علفعل م أطيب : نكرة تامة بمعنى شيء مبتدأ مبني على السكون في محل رفع . :  ما أطيَب : ما

 الفتح ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره يعود على ما .
مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على األلف للتعذر ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر  الربَى :

 المبتدأ .
 اسم نكرة تامة بمعى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ما : حرف عطف ، وما :

 فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما . حسَن :أ
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 .  مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما المصطاَف :

األلف  اسم معطوف على المصطاف منصوب بالفتحة الظاهرة . المتربَع : حرف عطف ، : والمتربع :الواو

 لالطالق . وجملة ما أحسن المصطاف والمتربعا معطوفة على جملة ما أحسن الربى .:
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 قَْد تُْنِكُر العَْيُن َضْوَء الشَّْمِس ِمْن َرَمدٍ  َويُْنِكُر الفَُم َطْعَم الماِء ِمْن َسقَمِ 

  

 حرف تقليل . قد :

 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . تنكُر :

 مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . فاعل العيَن :

  مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف . ضوَء :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . الشمس :

 جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من العين . من رمِد :

 بالضمة الظاهرة على آخره .فعل مضارع مرفوع  ينكُر : حرف عطف ، وينكُر : الواو :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . الفُم :

 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ، ومضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . طعَم الماء :

جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفم ، والجملة من الفعل والفاعل معطوفة على الجملة  من سقم :

 األولى .
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 أَْشبَاٌب يَِضيُع في َغْيِر نَْفعٍ  َوَزَماٌن يَُمرُّ إِثَْر َزَمانِ 

 َما َرَجاٌء ُمَحقَُّق بِالتََّمن ِي أَْو َحيَاةٌ َمْحُمودَةٌ بِالتَّوانِي

  

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . شباُب : حرف استفهام ، أشباب : الهمزة :

مستتر تقديره هو يعود على شباب ، والجملة من الفعل والفاعل فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير  يضيُع :

 في محل رفع خبر .
 جار ومجرور متعلقان بالفعل يضيع ، وغير مضاف . في غير :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . نفع ِ :

 اسم معطوف على شباب مرفوع بالضمة الظاهرة . زماُن : حرف عطف ، وزمان : الواو :

فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زمان ، والجملة من الفعل  مُر :ي

 والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ زمان .
 ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة ، وهو مضاف . إثَر :

 مضاف إليه مجرور والظرف وما أضيف إليه متعلقان بالفعل يمر . زمان :

 مبتدأ مروفع بالضمة الظاهرة على آخره . رجاُء : حرف نفي ، ما : ما رجاء :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . محقٌق :

حرف جر واسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ،  بالتمني :

 والجار والمجرور متعلقان بالخبر محقق .
 اسم معطوف على رجاء مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . ةُ :حيا حرف عطف ، أو حياة : أو :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . محمودةٌ :

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من  التواني : حرف جر ، بالتواني : الباء :

 ظهورها الثقل والجار والمجرور معلقان بالخبر محمودة .

11 

ْيَهاِلُكل ِ ذي  ً  َحاِجٍة يَُرج ِ  في ُعنِِقي ألُْسِديَنَّ يَدَا

 إِذَا َوَضْعُت اإِلْحَساَن َمْوِضعَهُ  َمنَْحُت نَْفِسي أَْقَصى أَمانِيَها
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وياء اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء ، عنقي : حرف جر ، في عنقي : في :

في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور في محل رفع خبر لمبتدأ ضمير مبني على السكون  المتكلم :

 محذوف تقديره دين .
فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة ، والفاعل  أسديَن : : الم القسم ، ألسديَّن : الالم

 محل لها من اإلعراب . نون التوكيد الثقيلة . والجملة جواب القسم ال النون : ضمير مستتر تقديره أنا ،

 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . يداً :

 مضاف . كل :جار ومجرور متعلقان بالفعل أسدى ، و لكل :

 مضاف إليه مجرور بالياء ألنه من األسماء الخمسة ، وهو مضاف . ذي :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . حاجٍة :

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير  يرِجيها : يرِجي :

ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به ، وجملة يرجيها  ها : مستتر تقديره هو يعود على كل ،

 في محل جر على أنها صفة لحاجة .
غير جازمة مبني على السكون في  ظرف للزمان المستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه أداة شرط إذا :

 محل نصب .
 ضمير متصل مبني على الضم التاء : فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك ، وضْعُت :

 في محل رفع فاعل . والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها .
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . اإلحساَن :

ضمير مبني على الضم في محل  الهاء :مفعول فيه ) ظرف مكان ( منصوب بالفتحة الظاهرة . و :موِضعَهُ 

 جر مضاف إليه والظرف وما أضيف إليه متعلق بالفعل وضع .
 ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . التاء : فعل ماض مبني على السكون ، منحُت :

الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها إشغال المحل  مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه : نَْفِسي

 ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . الياء :بحركة المناسبة ، و

 مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة المقدرة على األلف للتعذر وهو مضاف . أقَصى :

:  ها ياء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف ،مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على ال أمانيها : أماني :

ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب 

 جواب الشرط .

11 

 أََرى النَّاَس أَْشبَاَهاً َوإِْن َغيََّرتُْهمُ  ُصُروُف لَيَاٍل َمافَتِئَْن َجَواِريا

ً  الغَنِيَّ ُمَرائياوأَْكثَُر ما تَلَقَى   فَأَْكثُر ما تَلَقَى الفَِقيَر ُمداِهنَا

  

فعل مضارع ينصب مفعولين مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر والفاعل ضمير مستتر تقديره  أرى :

 أنا.
 مفعول به أول منصوب بالفتحة . الناَس :

 مفعول به ثان منصوب بالفتحة . أشباهاً :

حرف شرط يجزم فعلين األول فعل الشرط والثاني  إن : عاطفة على محذوف سنذكر تقديره ، وإن : الواو :

 جوابه وجزاؤه .
ني ضمير مب الهاء :حرف تأنيث ، و التاء :فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، و غيرتهم :

 حرف لجماعة الذكور . الميم :على الضم في محل نصب مفعول به ، و

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف . صروف :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة مقدرة على الياء المحذوفة . ليال :

فعل ماض ناقص يدل على االستمرار من أخوات كان يدخل على المبتدأ  فتئ : حرف نفي ، ما فتئن : ما :

 فتح في محل رفع اسم ما فتيء .ضمير مبني على ال النون :والخبر فيرفع األول وينصب الثاني . و

خبر ما فتيء منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وجملة ما فتئن جواريا في محل جر على أنها  جواريا :

صفة ليال . وجواب الشرط محذوف وجوباً ألنه سبقه ما يدل عليه ، وجملتا الشرط والجواب معطوفتان على 

 يرهم صروف ليال وإن غيرتهم .محذوف تقديره : أرى الناس أشباهاً لو لم تغ
 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف . أكثُر : حرف عطف . فأكثُر : الفاء :

 حرف مصدري موصول مبني على السكون ال محل له من اإلعراب . ما :

 . فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تلقى :
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مفعول به منصوب ، وجملة تلقي الفقير ال محل لها من اإلعراب صلة الحرف المصدري الموصول  الفقير :

والمصدر المؤول من ) ما ( وصلته في محل جر مضاف إليه . وخبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره إذا كان 

تام مبني على الفتح ، والفاعل مداهناً )فإذا : ظرف مبني على السكون في محل رفع خبر وكان : فعل ماض 

 ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفقير( .
 حال من فاعل كان التامة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . مداهناً :

  

 مالحظة : إعراب الشطر الثاني يشبه إعراب الشطر األول فال حاجة إلى ذكره .

12 

 َمغَاِليَق الحمامِ                       ُربَّما اْستَْفتَْحَت بِالَمْزحِ      

 فاه بلجام                        نما السَّاِلُم َمْن أَلَجمَ إ
  

حرف كف رب عن عمل الجر وأزال اختصاصه باألسماء . )كاف  ما : حرف جر يفيد التقليل ، ربما : رب :

 .  ومكفوف (
 ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل . التاء :فعل ماض مبني على السكون ، و استفتْحَت :

 جار ومجرور متعلقان بالفعل استفتح . : بالمزح

 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . مغاليَق :

 مضاف اليه مجرور بالكسرة . الحمام :

من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ وعلى الخبر تنصب األول فيسمى اسمها وترفع  إنما : إن :

كافة عن العمل حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب ) إنما : كافة  ما : لثاني فيسمى خبرها ،ا

اِلمُ ومكفوفة ( .  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . : السَّ

 اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع على أنه خبر . َمن :

 ح ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة هو يعود على من .فعل ماض مبني على الفت أَْلَجَم :

من األسماء الخمسة ، والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من االعراب  مفعول به منصوب باأللف ألنه فاهُ :

  صلة االسم الموصول .

 13 

 

 َشَرفَاً لَهُ َوَما الُحْسُن في َوْجِه الفَتَى  إِذَا لَْم يَُكْن في فِْعِلِه والَخالَئِقِ 

  

ليس برفع المبتدأ فيسمى اسمه وينصب الخبر   حرف نفي يعمل عمل ما : بحسب ما قبلها ، وما : الواو :

 فيسمى خبره مبني على السكون مبنى على السكون ال محل له من اإلعراب .
 اسمه مرفوع بالضمة الظاهرة . الحسُن :

 ، ووجه مضاف .  اسم ما تقديره كائناً جار وجرور متعلقان بمحذوف حال من  في وجِه :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على األلف للتعذر . الفتى :

 خبر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . شرفاً :

ضمير مبني على الضم في محل جر على أنه مجرور بالالم ، والجار والمجرور  الهاء : حرف جر ، الالم : لهُ :

 فاً .متعلقان بالخبر شر
 ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل نصب أداة شرط غير جازمة . إذا :

 حرف نفي وجزم وقلب . لم :

فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره وهو يدخل على المبتدأ والخبر يرفع األول  يكْن :

 ره هو يعود على الحسن .فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ، واسمه ضمير مستتر تقدي
ضمير الهاء :اسم مجرور بفي وعالمة جره كسر آخره وهو مضاف ، و فعِل : حرف جر ، في فعِلِه : في :

 مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه . والجار والمجرور متعلقان بخبر يكن تقديره كائناً أو مستقراً .
م معطوف على فعله مجرور وعالمة جره كسر آخره ، وجملة اس الخالئق ِ : حرف عطف ، والخالئق ِ : الواو :

إذا اليها وجواب الشرط محذوف وجوباً ألنه سبقه ما يدل عليه  لم يكن في فعله والخالئق في محل جر بأضافة

 والتقدير إذا لم يكن الحسن في فعل الفتى والخالئق فما الحسن في وجهه شرفاً له .

 

14  

ِ بُِمؤتِْيَك نُْصَحهُ   نُْصَحهُ بِلَبِْيبِ َوما ُكلُّ ُمْؤٍت   َوَما ُكلُّ ِذي لُب 
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حرف نفى يعمل عمل ليس يدخل على المبتدأ والخبر يرفع األول فيسمى  ما : حسب ما قبلها ، وما : الواو :

 اسمه وينصب الثاني ويسمى خبر وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب .
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف.اسم ما مرفوع  كلُّ :

 مضاف إليه مجرور بالياء بدال من الكسره ألنه من االفعال الخمسة ، وهو مضاف. ذي :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . لّبِ :

ا اشتغال خبر ما منصوب بفتحة مقدرةعلى آخره منع من ظهوره مؤتى : حرف جر زائد ، : الباء : بمؤتيك

ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ) وهو مفعول أول  الكاف : المحل بحركة حرف الجر الزائد .

 لمؤتى ( .
 مفعول به ثاني السم الفاعل الذي عمل فعله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، نصحه :

 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه . : الهاءو

 حرف نفي يعمل عمل ليس . ما : حرف عطف ، : : الواووما 

مضاف إليه مجرور  مؤت :اسم ما مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، و كل مؤت : كل :

 بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل .
ير مبني على الضم في محل جر ضم الهاء :مفعول به ألسم الفاعل ) النه نون فعمل عمل فعله ( و نصحه :

 مضاف اليه .
خبر ما منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال  لبيِب : حرف جر زائد ، بلبيِب : الباء :

المحل بحركة حر الجر الزائد . وجملة وما كل مؤت نصحه بلبيب معطوفة على جملة ما كل ذي لب بمؤتيك 

 نصحه.
15 

  

 َكأَْن لَْم يَُكْن كالغُْصِن في َمْيِمِة الضَُّحى فَاْهتَزَّ َوُهَو َرِطْيبُ  َسقَاهُ النَّدَى

  

مخففة من الثقيلة وهي حرف مبني على السكون ، واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره كأنه يعود  كأن :

 على المرئي .
 حرف نفي و جزم وقلب . لم :

سكون آخره ، و اسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعالمة جزمه  يكْن :

 على المتحدث عنه ) وهو المرئي ( .
اسم مجرور بالكاف وعالمة جرة كسر آخره ، والجار  الغصن ِ : حرف جر وتشبيه . كالغصن ِ : الكاف :

ل من جار ومجرور متعلقان بمحذوف حا في ميمه : والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف تقديره موجود .

 اسم كان تقديرة كائناً ، وميمه مضاف .
 مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على األلف للتعذر . الضحى :

ضمير مبني على الضم في  الهاء :فعل ماض مبني على الفتحه المقدرة على األلف للتعذر ، و سقاهُ : سقى :

 محل نصب مفعول به .
 تعذر ، والجملة في محل نصب حال ثانية من اسم كان .فاعل بالضمة المقدره على األلف لل الندى :

فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديرة هو يعود  اهتَز : حرف عطف ، فاهتز : الفاء :

 على الغصن وجملة اهتز من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفه على جملة سقاه الندى .
 على الفتح في محل رفع مبتدأ .ضمير مبني  هو : للحال ، هو : الواو :

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وجملة وهو رطيب من المبتدأ والخبر في  رطيُب :

 محل نصب على أنها حال من فاعل اهتز .

16 

  

 َوالَ َخْيَر قيِ ُحْسِن الُجُسوِم َونُْبِلَها إِذَا لَْم تَِزْن ُحْسَن الُجُسوِم ُعقُولُ 

  

 نافية للجنس . ال : بحسب ما قبلها ، : الواو : وال

 اسمها مبني على الفتح في محل نصب . خيَر :

وحسن مضاف  جار ومجرور في محل رفع خبرها )أو متعلقان بخبر ال المرفوع تقديره موجود( في حسن ِ :

. 
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 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره . الجسوِم :

ضمير مبني  ها : اسم معطوف على حسن مجرور بالكسرة الظاهرة ، نبل ِ : حرف عطف ، الواو :ونبِلها : 

 على السكون في محل جر مضاف إليه .
 ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه أداة شرط غير جازمة . إذا :

 المة جزمه سكون آخره .فعل مضارع مجزوم بلم وع تزِن : حرف نفي وجزم وقلب ، لم تزِن : لم :

 مضاف إليه مجرور . الجسوم ِ : مفعول به منصوب ، حسَن الجسوم ِ : حسَن :

فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا  عقوُل :

قه ما يدل عليه تقديره إذا إليها ) مضاف إليه ( وهي جملة الشرط ، وجواب الشرط محذوف وجوباً ألنه سب

  لم تزن حسن الجسوم عقول فال خير في حسنها ونبلها

 الجزء الثاني
 

  

1 

 وَرق  فنحن نفزع أن يذوبا        قسا فاألسد تفزع من قواه  

 وأسرع في الندى منها هبوبا      الهوج بطشا  الرياحأشد من 

 
للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف  قسا :

 الممدوح .
 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . األسد : حرف جر يدل على التفريع ، فاألسد : الفاء :

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على األسد  تفزع :

 والفاعل في محل رفع خبر لألسد . ، والجملة من الفعل
 حرف جر . من قواه : من :

ضمير مبني على الضم في  والهاء اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ، قوى :

 محل جر مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلقان برق .
 . حرف عطف ورق : الواو :

 على قسا ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الممدوح . فعل ماض مبني على الفتح معطوف رق :

 حرف للتفريع . الفاء : فنحن :

 ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . نحن :

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والجملة من  نفزع :

 الفعل والفاعل في محل رفع خبر نحن .
 حرف مصدري موصول ناصب . أن يذوبا : أن :

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه فتح آخره ، واأللف لإلطالق ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  يذوب :

يعود على الممدوح . والجملة من الفعل والفاعل صلة الحرف المصدري أن ال محل لها من اإلعراب ، والحرف 

بالمصدر في محل نصب على نزع الخافض ) حرف الجر : تقديره من المصدري الموصول وصلته مؤوالن 

 ( والتقدير نفزع ذوبه .
 خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقديره هو أشد مرفوع بالضمة الظاهرة . أشد :

 جار ومجرور متعلقان بأشد . من الرياح :

 نعت حقيقي للرياح مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . الهوج :

 منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .تمييز  بطشا :

 حرف عطف . : الواو وأسرع :

 اسم معطوف على أشد مرفوع بالضمة الظاهرة . أسرع :

 حرف جر . في : في الندى :

سم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ، والجار والمجرور متعلقان بحال من ا الندى :

 هبوبا.
 حرف جر . منها : من :

 ضمير مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بأسرع . ها :

 تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . هبوبا :
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 ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا         وما قتل األحرار كالعفو عنهم

دا          إذا أنت أكرمت الكريم ملكته  وإن أنت أكرمت اللئيم تمر 
 حسب ما قبلها . وما : الواو :

 حرف نفي . ما :

 فعل ماض مبني على الفتح . قتل :

 مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . األحرار ِ:

 اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل رفع على أنه فاعل للفعل قتل وهو مضاف. كالعفو ِ : الكاف :

 مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره .مضاف إليه  العفو ِ:

 حرف جر . عن : عنهم :

 ضمير مبني على الضم في محل جر . الهاء :

 حرف دال على جماعة الذكور ، والجار والمجرور متعلقان بالعفو . : الميم

 حرف استئناف . ومن : الواو :

 استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . من :

 . حرف جر : لك : الالم

ضمير مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بفعل تقديره يأتي وفاعل هذا الفعل  الكاف :

 ضمير مستتر تقديره هو يعود على من ، والجملة من هذا الفعل وفاعله في محل رفع خبر لمبتدأ من.
 جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدر المحذوف . بالحّر :

 ل مبني على السكون في محل جر صفة للحر .اسم موصو الذي :

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الذي  يحفُظ :

. 
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره واأللف لإلطالق والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها  اليدا :

موصول . وجملة من يأتي لك بالحر الذي يحفظ اليدا من المبتدأ والخبر ال محل لها من اإلعراب صلة االسم ال

 من اإلعراب مستأنفة .
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب أداة  إذا :

 شرط غير جازمة ال يليها إال الفعل ظاهراً أو مقدراً ) مفسراً ( .
تقديره أكرمت ،   ر مبني على الفتح في محل رفع على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورضمي أنت :

 وجملة الشرط من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها .
 فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . أكرْمَت :

الثانية من الفعل والفاعل ال محل لها من  ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل . وجملة أكرمت التاء :

 اإلعراب ألنها مفسرة .
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . الكريَم :

 فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . : ملْكتَه : ملكْ 

 ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل . التاء :

محل نصب مفعول به ، والجملة ملكته ال محل لها من اإلعراب ألنها جواب  ضمير مبني على الضم في الهاء :

 شرط غير جازم .
 حرف عطف . وإن : الواو :

 حرف شرط يجزم فعلين األول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه . إن :

 التصالهفاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره أكرمت ، وهذا الفعل المقدر مبني على السكون  أنَت :

 بضمير رفع متحرك في محل جزم على أنه فعل شرط .
 فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . أكرمُت :

ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل ، وجملة أكرمت الثانية المحل لها من اإلعراب ألنها مفسرة  التاء :

. 
 على آخره .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  اللئيَم :
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فعل ماض مبني على الفتح ، في محل جزم على أنه جواب شرط ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  تمرداً :

 يعود على اللئيم ، واأللف لإلطالق .

3 

 من العيش ما يصفو وما يتكد رُ                        ومن عاش في الدنيا فال بد أن يرى

 
 حسب ما قبلها . ومن : الواو :

اسم شرط يجزم فعلين األول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  : من

. 
 فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على من. عاَش :

 حرف جر . في : في الدنيا :

 اسم مجرور بالكسرة المقدرة على األلف للتعذر والجار والمجرور متعلقتان بعاش . الدنيا :

 حرف رابط لجواب الشرط . فال بد : الفاء :

 نافية للجنس . ال :

 اسمها مبني على الفتح في محل نصب . بدَّ :

 حرف مصدري موصول . أن يرى : أن :

درة على األلف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة المق يرى :

تقديره هو يعود على من ، والجملة من الفعل والفاعل ال محل من اإلعراب صلة الحرف الموصول ، والمصدر 

 المؤول من أن وصلتها في محل رفع خبر وال التقدير البد رؤيته .
 يرى والتقدير موجوداً .جار ومجرور متعلقان بالمفعول الثاني المقدم للفعل  : من العيش

 اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول . ما :

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على  يصفو :

 ما ، والجملة صلة االسم الموصول ال محل لها من اإلعراب .
 حرف عطف . وما : الواو :

 اسم موصول معطوف على ما األولى مبني على السكون في محل نصب . ما :

فعل مضارع مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما ، والجملة ال محل لها من  يتكدُر :

والجواب اإلعراب صلة االسم الموصول ، واال النافية للجنس واسمها وخبرها في محل لها من وجملتا الشرط 

 في محل رفع خبر للمبتدأ من .
 

 

 

 

  

4 

 ولئن رميت ألوهنن عظمي                فلئن عفوت ألعفون جلال  

 
 بحسب ما قبلها . فلئن : الفاء :

 موطئة للقسم والتقدير وهللا لئن . الالم :

 شرطية جازمة . إن :

 .فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط  عفوت : عفا :

 ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . التاء :

 الالم واقعة في جواب القسم . العفَون :

 : فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . أعفون

 نون التوكيد الخفيفة . النون :

جلالً ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، والجملة من الفعل والفاعل نائب عن المفعول المطلق تقديره عفواً  :جلال 

 ال محل لها من اإلعراب جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف وجوباً ألنه دل عليه القسم المتقدم عليه .
 حرف عطف . ولئن : الواو :

 موطئة للقسم . الالم :

 حرف شرط جازم . إن :

 جزم فعل الشرط .فعل ماض مبني على السكون في محل  رميت :



15 
 

 فاعل . التاء :

 واقعة في جواب القسم . ألوهننن : الالم :

 فعل مضارع مبني على الفتح . أوهنن :

 نون التوكيد الخفيفة . النون :

مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة  عظمى :

 المناسبة.
السكون في محل جر مضاف إليه ، والجملة جواب القسم ال محل لها من اإلعراب. ضمير مبني على  الياء :

 وجواب الشرط محذوف دل عليه القسم المتقدم عليه .

 

5 

 وإال فإني عاذر وشكور               فإن تولني منك الجميل فأهله 

 
 حسب ما قبلها . فإن : الفاء :

 شرطية جازمة . إن :

مجزوم بأن وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه وهو فعل فعل مضارع  تولنِي :

 الشرط ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .
 للوقاية . النون :

 ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول . الياء :

 جار ومجرو متعلقتان بحال من الجميل تقديره كائناً منك . منَك الجميَل :

 مفعول به ثان . الجميل :

 رابطة للجواب . فاهلُهُ : الفاء :

ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . وجملة فأنت أهله من المبتدأ والخبر في  الهاء :

 محل جزم جواب الشرط .
 حرف عطف . وإال : الواو :

زاً ألنها بعد أن الشرطية المدغمة بال مركبة من أن الشرطية وال النافية . وجملة الشرط محذوفة جوا إال :

 النافية تقديره وأن ال تولني الجميل .
 رابطة للجواب . فإني : الفاء :

من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر ، تنصب األول فيسمى اسمها وترفع الثاني  إن :

 فيسمى خبرها .
 سمها .ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب ا الياء :

 خبر إن مرفوع . وشكوُر :  عاذرٌ 

 حرف عطف . والواو :

اسم معطوف على عاذر مرفوع . والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب  شكوُر :

الشرط. والجملة المكونة من الشرط المحذوف وجوابه معطوفة على الجملة السابقة المكونة من الشرط 

 والجواب .

6 

 أدنى إلى شرف من اإلنسان          لوال العقول لكان أدنى ضيغم 
 حرف يفيد امتناع ) الجواب ( لوجود ) الشرط ( أداة شرط غير جازمة . لوال :

 مبتدأ مرفوع ، وخبرها محدوف وجوباً تقديره موجودة ، والجملة من المبتدأ والخبر جملة الشرط. العقوُل :

 اب لوال .واقعة في جو لكان : الالم :

 فعل ماض ناقص . كان :

 اسم كان مرفوع بالضمة المقدرة على اللف للتعذر . ٍٍ :أدنى ضيغم

 مضاف إليه مجرور بالكسرة . ٍٍ :ضيغم

 خبر كان منصوب بالفتحة المقدرة على اللف للتعذر . أدنى :

 جار ومجرور متعلقان بخبر كان . إلى شرِف :

بخبر كان . وجملة لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من اإلنسان من الفعل  جار ومجرور متعقان من اإلنساِن :

 واسمه وخبره ال محل لها من اإلعراب جواب الشرط غير الجازم .

  

7 
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 كف ك النفس عن طالب الفضول                ما أرى الفضل والتكرم إال 
 حرف نفي . ما أرى : ما :

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر ،  أرى :

 والفاعل ضمير مستترتقديره أنا .
 مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . الفضَل :

 حرف عطف . والتكرَم : الواو :

 اسم معطوف على الفضل منصوب بالفتحة الظاهرة . التكرَم :

 أداة حصر ) أداة إستثناء ملغاة عن العمل ( . إال :

 مفعول به ثان منصوب بالفتحة . كفَك :

 ضمير مضاف إليه . الكاف :

 مفعول به ) للمصدر الذي عمل فعله ألنه اضيف إلى فاعله ( منصوب بالفتحة . النفَس :

 حرف جر. عن طالِب : عن :

، والجار والمجرور متعلقان بالمفعول به الثاني ، وطالب اسم مجرور بعن وعالمة جره كسر آخره  طالِب :

 مضاف .
 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . الفضوِل :

 

 

8 

 فظن شرا وكن منها على وجل            وحسن ظنك باأليام معجزة 
 حسب ما قبلها . وحسُن : الواو :

 مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف . حسُن :

 مضاف إليه مجرور ، وهو مضاف . ظنِك :

 مضاف إليه . الكاف :

 جار ومجرور متعلقان بظنك . : معجزةٌ  ٍِ باأليام

 خبر مرفوع . معجزةٌ :

 حرف عطف يفيد السببية . فظّنِ : الفاء :

 فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت . ظّنِ :

 التقدير ظنا شراً .نائب عن المفعول المطلق منصوب ) صفة له ( و شراً :

 حرف عطف . وكْن : الواو :

 فعل أمر ناقص معطوف على ظن ، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت . كْن :

 جار ومجرور متعلقان بوجل . منها :

 كائناً . جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كن تقديره موجوداً أو : ٍِ على وجل

9 

 على شعث أي الرجال المهذب                       ولست بمستبق أخا ال تلمه 
 حسب ما قبلها . ولسَت : الواو :

 فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . ليَس :

 ضميرمبني على الفتح في محل رفع اسمه . التاء :

 حرف جر زائد . بمستبٍق: الباء :

بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة خبر ليس منصوب  : مستبقٍ 

 حرف الجر الزائد .
 مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة . آخاً :

 حرف نفي . ال تلْمهُ : ال :

ل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاع تلْم :

 ضمير مستتر تقديره أنت .
 مفعول به . الهاء :

جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من الهاء في تلمه والجملة من الفعل والفاعل  على شعٍث :

 في محل نصب صفة ألخ .
 اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . أي الرجاِل :

 مضاف إليه مجرور . الرجاِل :



17 
 

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . المهذُب :

 

 

  

 

11 

 ولم يمت من يكن بالخير مذكورا                 ما عاش من عاش مذموما خصائله    
 حرف نفي . ما عاَش : ما :

 فعل ماض مبني على الفتح . عاَش :

 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل . من عاَش : من :

مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من والجملة ال محل لها من فعل ماض  عاَش :

 اإلعراب صلة االسم الموصول .
 حال من فاعل عاش منصوب بالفتحة . مذموماً خصائلُهُ : مذموماً :

 نائب فاعل االسم المفعول مرفوع . خصائُل :

 مضاف إليه . الهاء :

 حرف عطف . ولم : الواو :

 حرف نفي وجزم وقلب . : لم

 فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره . يمْت :

 اسم شرط جازم فاعل مبني على السكون في محل رفع . من :

 فعل مضارع ناقص مجزوم ألنه فعل الشرط واسم يكن ضميرمستترتقديره هو يعود على من . يكن :

 جار ومجرور بخبر يكن اآلتي . : ٍِ بالخير

  خبر يكن منصوب ، وتقدير الجملة ومن يكن بالخير مذكوراً فإنه لم يمت . :مذكوراً 
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 وسمين الِعرض مهزول الحسب                  رب مهزول سمين ِعرضه  
 حرف جر شبيه بالزائد . ربَّ مهزوٍل : رّب :

بحركة حرف الجر الشبيه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل  مهزوٍل :

 بالزائد.
 خبر مرفوع . سميٌن عرُضهُ : سميٌن :

 فاعل للصفة المشبهة مرفوع . عرُض :

 مضاف إليه . الهاء :

 حرف عطف . وسميُن الجسِم : الواو :

 اسم معطوف على مهزول مجرور لفظاً مرفوع محالً . سميُن :

 مضاف إليه مجرور . الجسم ِ:

 رفوع .خبر م مهزوُل الحسِب :

 مضاف إليه مجرور وسكن لضرورة الشعر . الحسِب :
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 وجه طليق وكالم لي ن                     بُني إن البر شيء هي ن 
منادى حذف منه حرف النداء تقديره يا بني ، وهو مضاف ألنه أضيف إلى ياء المتكلم وعالمة نصبه  بنيَّ :

 من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف .الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع 
 ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه . والياء الثانية :
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من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر تنصب األول فيسمى اسمها وترفع  إن البرَّ : إن :

 الثاني فيسمى خبرها .
 ة .اسم منصوب بالفتحة الظاهر البّر :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . شيٌء هيُن : شيٌء :

 نعت ) صفة ( مرفوع بالضمة . هيُن :

خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وجه إلخ مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر مفسرة  وجهٌ :

 لشيء.
 نعت حقيقي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . طليٌق :

 عطف .حرف  وكالٌم : الواو :

 خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو . كالٌم :

 نعت مرفوع بالضمة والجملة الثانية من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة السابقة . ليُن :
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 أضر له من شتمه حين يُشتم                     وللكف عن شتم اللئيم تكرما  

 حسب ما قبلها . وللكُف : الواو :

 االبتداء حرف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب .الم  الالم :

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . الكُف :

 حرف جر . عن شتِم : عن :

اسم مجرور بعن وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، والجار والمجرور متعلقان  شتِم :

 بحال من المبتدأ .
 بالكسرة الظاهرة على آخره .مضاف إليه مجرور  اللئيِم :

 مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . تكرماً :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . أضُر :

 حرف جر . لهُ : الالم :

 ضمير مبني على الضم في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر . الهاء :

 حرف جر. من شتِمِه : من :

 اسم مجرور بمن وعالمة جره كسر آخره وهو مضاف . شتِم :

 ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر . الهاء :

 ظرف منصوب مضاف إلى الجملة . حين :

مبني  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو يشتُم :

للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اللئيم ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل في 

 محل جر بإضافة حين إليها .
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 ذرعا وعند هللا منها مخرج       ولرب نازلة يضيق بها الفتى  
 حسب ما قبلها . ولرَب : الواو :

 الم االبتداء . الالم :

 جر شبيه بالزائد . حرف ربَّ :

مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه  نازلٍة :

 بالزائد ) مجرور لفظاً مرفوع محالً ( .
 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . يضيُق :

 حرف جر . بها : الباء :

 جر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يضيق . ضمير مبني على السكون في محل ها :

فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر نازلة  الفتى :

. 
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 تميييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . ذرَعا :

 واو الحال . وعندَ : الواو :

 رة متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره موجود ، وهو مضاف .ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاه عندَ :

 لفظة الجاللة مضاف إليه مجرور بالكسرة . هللاِ :

 حرف جر . منها : من :

 ضمير مبني على السكون في محل جر والجار والمجرور متعلقان بالمخرج . ها :

ر في محل نصب حال من الضمير مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة . والجملة من المبتدأ والخب المخرج :

 ) ها ( في كلمة ) بها ( .
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 ويبلغ ما ال يبلغ السيف ِمذودي                  لساني وسيفي صارمان كالهما  
 مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . لسانِي :

 السكون في محل جر مضاف إليه .ضمير مبني على  الياء :

 حرف عطف . : وسيِفي : الواو

 اسم معطوف على لساني . سيِفي :

 مضاف إليه . والياء :

 خبر مرفوع باأللف نيابة عن الضمة ألنه مثنى . صارمان :

 توكيد معنوي لصارمان مرفوع باأللف ألنه ملحق بالمثنى وهو مضاف . كالهَما : كال :

 على الضم في محل جر مضاف إليه .ضمير مبني  الهاء :

 حرف عماد . الميم :

 حرف للتثنية . األلف :

 حرف استئناف . : ويبلُغ : الواو

 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . يبلُغ :

 األول .اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل يبلغ  ما :

 حرف نفي . ال يبلُغ : ال :

 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والمفعول به محذوف تقديره ما ال يبلغه وهو العائد . يبلُغ :

فاعل للفعل الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة . وجملة ال يبلغه السيف من الفعل والفاعل ال محل لها  السيُف :

 ول ما .من اإلعراب صلة االسم الوص
فاعل مؤخر للفعل يبلغ األول مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال  مذودي :

 المحل بحركة المناسبة .
ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . وجملة ويبلغ ما ال يبلغ السيف مذودي ال محل  الياء :

  لها من اإلعراب ألنها مستانفة .
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 تستوكفان وال يعروهما عدم              كلتا يديه غياث عم نفعهما  

يم          سهل الخليقة ال تخشى بوادره   يزينُه اثنان ُحسن الخلق والش ِ
 مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنه مضاف إلى ظاهر . كلتا :

 مثتى ، وحذفت النون من يدين ألنه مضاف .مضاف إليه مجرور بالياء ألنه  يديِِه :

 ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه . الهاء :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . غياُث :

 فعل ماض مبني على الفتح . عمَّ :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف . نفع : نفعهما :

 ي محل جر مضاف إليه .ضمير مبني على الضم ف الهاء :

 حرف عماد . الميم :

 حرف للتثنية ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ثان . األلف :
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فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه  تستوكفاِن :

 من األفعال الخمسة .
محل رفع نائب فاعل . والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع ضمير مبني على السكون في  األلف :

 خبر ثالث .
 واو الحال . وال : الواو :

 حرف نفي . ال :

 فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل . يعروهما : يعرو :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء :

 عماد .حرف  الميم :

 يدل على التثنية . األلف :

فاعل الفعل يعروهما مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب  عدُم :

 حال من الضمير ) األلف ( نائب الفاعل .
 خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو سهل الخليقة مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف . سهُل الخليقة : سهل :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . الخليقِة :

 حرف نفي . تخشى : ال : ال

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر ،  تخشى :

 وهو مبني للمجهول .
 نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . بوادُرهُ :

محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبر ثان للمبتدأ  ضمير مبني على الضم في الهاء :

 المحذوف.
 فعل مضارع مرفوع . يزينهُ :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء :

 فاعل مرفوع باأللف ألنه ملحق بالمثنى . والجملة من الفعل والفاعل خبر ثالث . اثنان :

 ن ( مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف .بدل تفصيل من ) اثنا حسن :

 مضاف مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . : الخلقِ 

 حرف عطف . والشيِم : الواو :

 اسم معطوف على حسن الخلق مرفوع بالضمة الظاهرة . الشيِم :
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ن الكريم وال أرى    بخيال له في العالمين خليل                      أرى الناس خال 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . أرى :

 مفعول به أول منصوب . الناس :

 مفعول به ثان . خالَن :

 مضاف إليه مجرور . الكريم ِ:

 حرف عطف . وال : الواو :

 حرف نفي . ال :

 والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . فعل مضارع مرفوع أرى :

 مفعول به أول منصوب بالفتحة الظاهرة . بخيالً :

 حرف جر . له : الالم :

ضمير مبني على الضم في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالخبر المقدم المحذوف تقديره كائن  الهاء :

 أو موجود .
ملحق بجمع المذكر السالم ، والجار والمجرور متعلقان اسم مجرور بفي وعالمة جره الياء ألنه  العالمين :

 بحال محذوفة من خليل .
مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر المقدم في محل نصب مفعول به ثان للفعل  خليُل :

وفة على جملة ال أرى الثاني . والجملة ال أرى بخيالً له في العالمين خليل ال محل لها من اإلعراب ألنها معط

 محل لها من اإلعراب وهي جملة أرى الناس خالن الكريم ) االبتدائية (.
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 وإن كثرت في عين من ال يجرب           وما الخيل إال كالصديق قليلة    

 وأعضائها فالحسن عنك ُمغي ب            إذا لم تشاهد غير حسن شياتها 
 حسب ما قبلها . : وما : الواو

 حرف نفي . : ما

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . : الخليلُ 

 أداة حصر ) أداة استثناء ملغاة عن العمل : أي ال تنصب االسم الذي بعدها على أنه مستثنى ( . إال :

 حرف جر وتشبيه . كالصديق ِ: الكاف :

مجرور متعلقان بالخبر اسم مجرور بالكاف وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ، والجار وال الصديق ِ :

 األول المحذوف تقديره موجودة .
 خبر ثان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . قليلةُ :

 حرف عطف . وإن : الواو :

 حرف شرط يجزم فعلين الول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاره . إن :

ير مستتر تقديره هي فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم على أنه فعل شرط ، والفاعل ضم كثَرت :

 يعود على الخيل .
 حرف يدل على التأنيث . التاء :

 حرف جر . في عين : في :

 اسم مجرور بفي ، والجار والمجرور متعلقان بكثرت ، وعين مضاف . عين ِ :

 اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . من :

 حرف نفي . ال يجرُب : ال :

مرفوع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من . والجملة من الفعل والفاعل فعل مضارع  يجرُب :

ً ألنه سبقه ما يدل عليه .  ال محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول . وجواب الشرط محذوف وجوبا

ثر م تكوالجملة من الشرط والجواب المحذوف معطوفة على محذوف تقديره وما الخيل إال كالصديق قليلة لو ل

 وإن كثرت في عين من ال يجرب .
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب وهو  إذا :

 أداة شرط غير جازمة .
 حرف نفي وقلب . لم تشاِهدْ : لم :

 نت .فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أ تشاهدْ :

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف . غيَر :

 مضاف إليه مجرور مجرور بالكسرة الظاهرة ، وهو مضاف . ُحسِن :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف إليه . شياتَِها :

 ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . ها :

 عطف .حرف  وأعضائها : الواو :

 اسم معطوف على شياتها مجرور بالكسرة الظاهرة وهو مضاف . أعضاء :

مضاف إليه مبني على السكون في محل جر . والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها  ها :

 وهي جملة الشرط .
 رابطة لجواب الشرط . فالحسن : الفاء :

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . الحسن :

 حرف جر . عنك : عن :

 ضمير مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بمغيب اآلتي . الكاف :

خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . وجملة فالحسن عنك مغيب من المبتدأ والخبر المحل لها  مغيُب :

 من اإلعراب جواب الشرط .
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 فلما اشتد ساعده رماني                 أعلمه الرماية كل يوم  
 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . أعلُمهُ :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول . الهاء :

 مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . الرمايَةَ :

 منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف .كل نائب عن ظرف الزمان  كل يوم ٍ :
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 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . يوم ٍ :

 حرف عطف . فلما : الفاء :

ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب وال يليه إال الفعل الماضي ، وهو أداة شرط غير  لما :

 جازمة.
 فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل شرط . اشتدَّ :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف . عده :سا

فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره  رماني : رمى :

 هو يعود على المتحدث عنه .
 نون الوقاية ) تقي الفعل من الكسر ( . النون :

به ، وجملة رماني من الفعل والفاعل ال محل لها من  ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول الياء :

 اإلعراب جواب الشرط .
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 جزى هللا خيرا كلَّ من لست أعرف                    وما ساءني غير الذين عرفتهم    
 حسب ما قبلها . وما : الواو :

 حرف نفي مبني على السكون ال محل لها من اإلعراب . ما :

 فعل ماض مبني على الفتح . : ساء : ساءني

 للوقاية . النون :

 ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به . الياء :

 أداة حصر ) أداة استثناء ملغاة عن العمل ألن الكالم منفي والمستثنى منه غير مذكور ( . إال :

 اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . الذين :

 ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك .فعل  عرفتهم :

 ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . التاء :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء :

 حرف يدل على الجمع . والجملة من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول . الميم :

 ني على الفتح المقدر على األلف للتعذر .فعل ماض مب جزى هللا :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . لفظة الجاللة ) هللا ( :

 نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . خيراً :

 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف . كل من : كل :

 جر مضاف إليه . اسم موصول مبني على السكون في محل من :

 فعل ماض ناقص مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . لست :

 ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم ليس . التاء :

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل  أعرف :

محذوف تقديره أعرفه ) وهو العائد ( والجملة من الفعل والفاعل في ضمير مستتر تقديره أنا ، والمفعول به 

محل نصب خبر ليس . والجملة من ليس واسمها وخبرها ال محل لها من اإلعراب ألنها صلة االسم الموصول 

 .  من
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 إلى الجهل في بعض األحايين أحوج                       لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني 

 موطئة للقسم . لئن : الالم :

 حرف شرط الزم . إن :

 فعل ماض ناقص مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك في محل جزم على أنه فعل شرط. كنت :

 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان . التاء :

 اهرة .خبر كان منصوب بالفتحة الظ محتاجاً :

 جار ومجرور متعلقان بمحتاجا . إلى الحلم :

من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر تنصب األول فيسمى اسمها وترفع الثاني  إنني : إن :

 فيسمى خبرها .
 نون الوقاية . النون :

 ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن . الياء :

 جار ومجرور متعلقان بأحوج . إلى الجهل :

 جار ومجرور متعلقان بأحوج أيضاً ، وبعض مضاف . في بعض :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . األحايين :

خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة . والجملة من إن واسمها وخبرها ال محل لها من اإلعراب ألنها  أحوج :

 ألنه دل عليه جواب القسم المتقدم عليه . جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف وجوباً 
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 والنصر يخفق فوق الجحفل اللجب                      كم صولة ُصْلت واألرماح مشرعة   
 خبرية وهي اسم مبني على السكون في محل نصب على أنه نائب عن المفعول المطلق وهو مضاف. كم :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . صولة :

 فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك . : صلت

 ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل . التاء :

 واو الحال . واألرماح : الواو :

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . األرماح :

 خبر مرفوع ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من فاعل صال . مشروعة :

 حرف عطف . واو :والنصر : ال

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . النصر :

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النصر . والجملة  يخفق :

من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للنصر . والجملة من المبتدأ والخبر ) النصر يخفق ( معطوفة على جملة 

 عة في محل نصب .األرماح مشرو
 ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة متعلق بالفعل يخفق ، وهو مضاف . فوق :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . الجحفل :

 نعت حقيقي للجحفل مجرور بالكسرة الظاهرة . اللجِب :

 

 الجزء الثالث
 

1  

 حذار فراقي تستهل بأدمعي             وفارقت مصر واألسيود عينه   
 حسب ما قبلها . وفارقَت : الواو :

 رفع متحرك .  فعل ماضي مبني على السكون التصاله بضمير فارقَْت :

 مبني على الضم في محل رفع فاعل . التاء :

مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ولكنه نون لضرورة  مصراً :

 .  الشعر
 للحال . واألسيود : الواو :

 مبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة . األسيود :

 مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف . عينُهُ : عين :
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 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه . الهاء :

 ( وهو مضاف . مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) وعاملة الفعل تستهل حذاَر :

مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة  فراقِي :

 المناسبة وفراق مضاف .
 ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه . الياء :

اهرة على آخره والفاعل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظ تستهلُّ :

ضمير مستتر تقديره هي يعود على عينه ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني عينه 

. 
 حرف جر . : الباء : بأدمع

اسم مجرور بالباء وعالمة جره كسر آخره ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تستهل . وجملة عينه  : أدمعِ 

تهل بأدمع من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدا األول . والجملة المكونة من حذار فراقي تس

 المبتدأ االول وخبره في محل نصب حال من فاعل فارقت .
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 رأيه فارسية أعياده             عربي لسانه فلسفي   
  مرفوع بالضمة الظاهرة .  خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عربي ) يعود على ابن العميد ( عربيُّ :

نائب فاعل لعربي ) يعمل المنسوب عمل الصفة المشبهة فيرفع الظاهر والمضمر على أن  لسانُهٌ : لساٌن :

 مرفوع بالضمة الظاهرة ، وهو مضاف .  يكون مرفوعه نائب فاعل (
 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :

  

اآلتيتان وهما فلسفي رأيه وفارسية أعياده إعراب الجملة مالحظة : تعرب الجملتان 

  األولى فال حاجة إلى إعرابها ، وسكن الضمير في أعياده لضرورة الشعر .
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 موارده ضاقت عليك المصادر                إياك واألمر الذي إن تَوس عْت 

 وليس له من سائر الناس عاذر               فما َحَسن أن يعذر المرء نفَسه 
ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم وجوباً لفعل محذوف وجوباً  إياك : إيا :

 تقديره اياك احذر .
 حرف بدل على الخطاب . الكاف :

 حرف عطف . واألمَر : الواو :

بالفتحة الظاهرة على آخره ، وجملة اجتنب مفعول به لفعل محذوف تقديره اجتنب األمر وهو منصوب  األمَر :

 األمر معطوفة على جملة إياك احذر .
 اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت ) صفة ( لألمر . الذي :

 حرف شرط يجزم فعلين األول محل نصب نعت والثاني جوابه وجزاؤه . إن :

 ب الشرط .فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم على أنه جوا توسعَت :

 حرف للتأنيث . :  التاء

 فاعل توسعت مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف . مواردُهُ : مواردُ :

 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :

 فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه جواب الشرط . ضاقَت :

 للتأنيث . التاء :

 حرف جر . عليَك : على :

 ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بضاقت . :الكاف 

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، وجملة الشرط والجواب ال محل لهما من االعراب صلة اإلسم  المصادُر :

 الموصول .
 حرف عطف يفيد السببية . فما : الفاء :

 حرف نفي . ما :
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 .  مبتدأ مرفوع حسٌن :

 مصدري موصول ناصب .حرف  أن :

 فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه فتح آخره . يعذَر :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . المرُء :

 مفعول به منصوب . نفَسهُ : نفَس :

ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ، وجملة يعذر المرء نفسه ال محل لها من  الهاء :

المصدري الموصول ) أن ( والجملة في الحرف المصدري الموصول وصلته االعراب ألنها صلة الحرف 

( سد مسد الخبر والتقدير فما حسن  حسن مؤولة بالمصدر في محل رفع فاعل للصفة المشبهة باسم الفاعل )

 عذر المرء نفسه .
 واو الحال . : وليَس : الواو

ر يرفع األول فيسمى اسمه وينصب الثاني فعل ماض ناقص من أخوات كان يدخل على المبتدأ والخب ليَس :

 فيسمى خبره .
 حرف جر . له : الالم :

ضمير مبنى على الضم في محل جر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب على أنه خبر  الهاء :

  ليس.
 جار ومجرور متعلقان بحال من عاذر . من سائِر :

 مضاف . ِِ : سائر

 الكسرة الظاهرة على آخره .مضاف إليه مجرور ب : الناِس 

اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة ليس له من سائر الناس عاذر من ليس واسمها  عاذُر :

 وخبرها في محل نصب حال من المرء .
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 عنه وال هو باألبناء يشربنا                    إنا بني نهشل ال ند عي ألب  

المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر تنصب األول فيسمى اسمها وترفع الثاني من الحروف  إِنَّا : إنَّ :

 فيسمى خبرها .
 ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن . نا :

مفعول به على االختصاص لفعل محذوف تقدير أخص ، منصوب وعالمة نصبه الياء بدالً من الكسرة  بني :

 ي إعرابه ، وحذفت نون بنين لإلضافة ، وهو مضاف .ألنه ملحق بجمع المذكر السالم ف
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . وجملة أخص بني نهشل من الفعل المقدر وفاعله  نهشل :

 ال محل لها من اإلعراب ألنها معترضة بين اسم إن وخبرها .
 حرف نفي . ال ندِعي : ال :

ناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ال ندِعي :

 والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن ، وجملة ال ندعي من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن .
 حرف جر . ألب : الالم :

 سم مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ) لم يعرب إعراب األسماء الخمسة ألنها أِب :

 خالف شروطها ، فجر بالكسرة بدالً من الياء ( والجار والمجرور متعلقان بالفعل ندعي .
 حرف جر . عنه : عن :

ضمير مبني على الضم في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف لصفة ألب تقديره نائب  الهاء :

 عنه أو عوض عنه .
 حرف عطف . وال : الواو :

 حرف نفي . ال :

 ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . هو :

 حرف جر . باألبناء : الباء :

 اسم مجرور بالباء ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يشرينا . األبناء :

فعا مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  يشرينا : يشري :

 فصل هو العائد على أب .يعود على الضمير المن
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به . وجملة يشرينا من الفعل والفاعل خبر هو  نا :

 وجملة ال هو باألبناء يشرينا معطوفة على جملة ال ندعي ألب عوض عنه .
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 فليس يرفعه شيء وال يضع          من كان فوق محل الشمس موضعه 
يجزم فعلين األول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ اسم شرط  من :

. 
 فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع األول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره . كان :

جوداً ، وهو ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة متعلق بخبر كان المقدم تقديره مو فوق الشمس ِ : فوق :

 مضاف .
 مضاف إليه مجرور بالكسرة . الشمس ِ :

 رابطة لجواب الشرط . فليس : الفاء :

فعل ماض ناقص من اخوات كان تدخل على المبتدا والخبر ترفع الول فيسمى اسمها وتنصب الثاني  ليس :

 فيسمى خبرها . واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من .
 مرفوع .فعل مضارع  يرفعُهُ :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء :

 فاعل مرفوع ، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس . شيء :

 حرف عطف . وال يضُع : الواو :

 حرف نفيس . : ال

ال وفعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على شيء ، والمفعول محذوف تقديره  يضُع :

يضعه . والجملة معطوفة على جملة يرفعه في محل نصب . وليس واسمها وخبرها في محل جزم على أنها 

 جواب الشرط وجملة الشرط والجواب في محل رفع على أنها خبر للمبتدأ من .
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قتها لواعج الكمد          واكبدا قد تقطعت كبِِدي   وحر 

 السكون ال محل له من اإلعراب .حرف نداء وندبة مبني على  وا :

منادى مندوب ) متوجع منع ( مبني على الضم المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة  كبدَا :

 المناسبة المآتى بها من ألجل األلف .
 حرف للداللة على الندبة . األلف :

 حرف تحقيق . قد تقطعت : قد :

 فعل ماض مبني على الفتح . تقطَعت :

 حرف للتأنيث . التاء :

فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منه من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة)  كبِدي :

 لياء المتكلم ( .
 ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . الياء :

 حرف عطف . وحرقتَها : الواو :

 فعل ماض مبني على الفتح . حرقَت :

 حرف للتأنيث . اء :الت

 ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به . ها :

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف . لواِعُج :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . الكمِد :
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 من بنيها عمال يرفعها       يا لقومي إن مصًرا ترتجي 
 حرف نداء واستغاثة . يا :

 جر ) الم المستغاث به ( .حرف  لقومي : الالم :

اسم مجرور بالالم ) مستغاث به ( وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من  قومي :

 ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة .
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ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلقان بـ ) يا ( أو  ياء المتكلم :

 المحذوف الذي دلت عليه ) يا ( وهو أدعو . بالفعل
من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر تنصب األول فيسمى اسمها وترفع الثاني فيسمى  إنَّ :

 خبرها .
اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العلمية  ِمْصراً :

 لضرورة الشعر . والتأنيث ، ونون
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من  ترتِجي :

ظهورها الثقل ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي يعود على مصر . وجملة ترتجي من الفعل والفاعل في 

 محل رفع خبر إن .
 حرف جر . من بنيَها : من :

ر بمن وعالمة جره الياء بدالً من الكسرة ألنه من األسماء الملحقة بجمع المذكر السلم في اسم مجرو بني :

 إعرابها ، وحذفت نون بنين لإلضافة .
 ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . والجار والمجرو متعلقان بترجي . ها :

 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . عمالً :

 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . يرفعها : يرفُع :

 ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول يه ، وفاعل يرفعها ضمير مستتر تقديره هو يعود على ها :

 ) عمالً ( وجملة يرفعها من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لـ ) عمالً ( .
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 من هالك فهلك             طاف يبغي نجوةً  
 ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المتحدث عنه .فعل  طاف :

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ،  يبِغي :

 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو . والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من فاعل طاف .
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . : نجوةً 

 جار ومجرور متعلقان بنجوة . من هالِك :

 حرف عطف . فهلَْك : الفاء :

 .، والفاعل ضمير مستتر تقديره هوفعل ماض مبني على الفتح ، وسكن لضرورة الشعر  هلْك :
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 فال الحمد مكسوبا وال المال باقيا                   إذا الجود لم يرزق خالصا من األذى  
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب ، أداة  إذا :

 شرط غير جازمة ال يليها إال الفعل ظاهراً أو مقدراً .
والجملة من الفعل نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير إذا لم يرزق الجود ،  الجودُ :

 المحذوف ونائي فاعله في محل جر مضاف إليه ) بإضافة إذا إليها ( .
 حرف نفي وجزم وقلب ) تنفي معنى الفعل وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي ( . لم :

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره ، مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر  يرزْق :

على الجود ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل ال محل لها من اإلعراب ألنها مفسرة ) للفعل  تقديره هو يعود

 المحذوف السابق ( .
: ً مفعول به ثان ليرزق ) ومفعوله األول صار نائب فاعل ألنه مبني للمجهول ( منصوب بالفتحة  خالصا

 الظاهرة على آخره .
 حرف جر . من األذَى : من :

رور بمن وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ، والجار والمجرور متعلقان بخالص اسم مج األذَى :

. 
 واقعة في جواب إذا . فال : الفاء :



28 
 

نافية تعمل عمل ليس تدخل على المبتدأ والخبر ترفع األول فيسمى اسمها وتنصب الثاني فيسمى خبرها  ال :

ً باأللف ) ويشترط النحويون أن يكون اسمها نكرة ، ول ذلك خطأ معظمهم البيت ألن اسمها جاء فيه معرفا

 والالم (.
 اسم ال مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . الحمدُ :

خبر ال منصوب بالفتحة الظاهرة ، وجملة فال الحمدُ مكسوباً من ال واسمها وخبرها ال محل لها من  مكسوباً :

 اإلعراب جواب الشرط .
 حرف عطف . وال : الواو :

 نافية تعمل عمل ليس أيضاً . ال :

 اسمها مرفوع . الماُل :

 خبرها منصوب وجملة ال الماُل باقياً معطوفة على جملة ال الحمدُ مكسوباً ال محل لها من اإلعراب . باقياً :
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 يكفيك من ي ما بيه         يا من يودُّ لي الردى  
 السكون ال محل له من اإلعراب .حرف نداء ) يقوم مقام أدعو ( مبني على  يا :

 فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستترتقديره هو يعود على من . يودُّ :

 حرف جر . لَي : الالم :

 ضمير مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بحال من الردى . الياء :

على األلف للتعذر . وجملة يودُّ لي الردى ال محل لها من اإلعراب مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة  الردى :

 صلة االسم الموصول .
 فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل . يكفيَِك : يكفي :

 ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به . الكاف :

 حرف جر . : من : ِمنَّي

 للوقاية . النون :

 مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بحال من فاعل يكفيك . ضمير الياء :

 اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع على أنه فاعل يكفي . ما :

 حرف جر . بيه : الباء :

والجملة  ر .ضمير مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره استق الياء :

 من الفعل والفاعل ال محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول ) ما ( .
 حرف يفيد الوقوف . الهاء :
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 إحدى يدي أصابتني ولم تِردِ             أقول للنفس تأساء وتعزية  

 هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي         كالهما َخلَف من فقد صاحبه  
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل فعل مضارع  أقوُل :

 ضمير مستتر تقديره أنا .
 حرف جر . للنفس : الالم :

 أقول .  اسم مجرور بالالم ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل النفس :

 مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة . تأساَء :

 حرف عطف . وتعزيةً : الواو :

 اسم معطوف على تأساء منصوب بالفتحة الظاهرة . تعزيةً :

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر ، وهو مضاف . إحدَى :

 مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى وهو مضاف ، وحذفت النون من يدين لإلضافة . يديَّ :

 ير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه .: ضم ياء المتكلم ) الياء الثانية (

 فعل ماض مبني على الفتح . أصابَتْنِي : أصاَب :

 حرف يدل على التأنيث . التاء :

 حرف للوقاية . النون :

ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به . والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر .  الياء :

 في محل نصب مقول القول . والجملة من المبتدأ والخبر
 واو الحال . ولم : الواو :
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 حرف نفي وجزم وقلب . لم :

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره ، وكسر لضرورة الشعر ، والفاعل ضمير مستتر  ترِد :

 تقديره هي يعود على إحدى يدي . والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب فاعل أصابتني .
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضمة ألنه اسم ملحق بالمثنى ) في إعرابه ( . كال :كالهما : 

 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :

 حرف عماد . الميم :

 حرف يدل على التثنية . األلف :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . خلٌف :

 ان بصفة لخلف تقديرها موجود أو كائن ، وفقد مضاف .جار ومجرور متعلق من فقِد :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة ، وهو مضاف . صاحبِه : صاحِب :

 مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :

 حرف تنبيه . هذا : الهاء :

 اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ . ذا :

رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل خبر مرفوع وعالمة  أخي :

 بحركة المناسبة وهو مضاف .
 مضاف إليه . ياء المتكلم :

ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره متعلق بحال من المبتدأ هذا . وهو مضاف إلى الجملة  حين :

. 
 لمقدرة على الواو للثقل .فعل مضارع مرفوع بالضمة ا أدعوه : أدعو :

ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . وجملة أدعوه  الهاء :

 في محل جر مضاف إليه ) بإضافة حين إليها ( .
 حرف عطف . وذا : الواو :

 اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ذا :

 مة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة .خبر مرفوع بالض ولدي :

ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على جملة  الياء :

 هذا أخي .
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 وكلُّ مكان يُنبت العزَّ طيب            وكل امرئ يُولي الجميل محبب  

 حسب ما قبلها . الواو :وكلُّ : 

 مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف . كلُّ :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره . امرىٍء :

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ،  يولي :

 تقديره هو يعود على كل امرىء . وفاعله ضميرمستتر
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . وجملة يولي الجميل في محل جر صفة المرىء. الجميَل :

 خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره . محبٌب :

 حرف عطف . وكلُّ : الواو :

 مبتدأ مرفوع بالضمة . كلُّ :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة . مكان :

 مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على مل مكان . فعل ينبُت :

 مفعول به منصوب ، وجملة ينبت العز من الفعل والفاعل في محل جر صفة لمكان . العزَّ :

 خبرمرفوع معطوفة على جملة كل امرىء يولي الجميل محبب . طيُب :
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 من الخير ما ال يبتغي ألخيه                 وال خير فيمن ظل  يبغي لنفسه 
 حسب ما قبلها . وال : الواو :

نافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل عمل الحروف المشبهة بالفعل ) إال أن اسمها يبنى على ما  ال :

 ينصب به في محل نصب إذا كان مفرداً أي ال مضافاً وال شبيهاً بالمضاف ( .
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 مبني على الفتح في محل نصب . اسم ال خيَر :

 حرف جر . فيمْن : في :

اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر على أنه مجرور بفي ، والجار والمجرور  من :

 متعلقان بخبر ال تقديره موجود .
فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر ، يرفع األول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ،  ظلَّ :

 واسمه ضميرمستتر تقديره هو يعود على من .
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على  يبِغْي :

 محل نصب خبر ظل .من ، والجملة من الفعل والفاعل في 
 حرف جر . لنفِسِه : الالم :

 اسم مجرور بالالم عالمة جر كسر آخره ، وهو مضاف . : نفِس 

 ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه . والجار والمجرور متعلقان بالفعل يبغي . الهاء :

 جار ومجرور بيان لمفعول يبغي وهو ) ما ( الموصولة . : من الخيرِ 

 اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبغي . ما : ما ال :

 حرف نفي .ال :

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على  يببتغْي :

 االسم الموصول من ، والمفعول به محذوف تقديره يبتغيه ) وهو العائد ( .
 حرف جر . ألخيِه : الالم :

 اسم مجرور بالالم وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمس ، وهو مضاف . أخيِه :

ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه . والجار والمجرور متعلقان بيبتغي وجملة ال يبتغيه  الهاء :

ن ظل واسمها وخبرها ال ألخيه ال محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول ) ما ( . والجملة المكونة م

 محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول ) من ( .
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 يجد مرا به الماء الزالل           ومن يك ذا فم مريض 
 حسب ما قبلها . َومن : الواو :

اسم شرط يجزم فعلين األول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  من :

. 
فعل مضارع ناقص يدخل على المبتدأ والخبر يرفع األول فيسمى اسمه وينصب الثاني فيسمى خبره ،  يُك :

مجزوم ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو 

 يعود على من .
 خبر يكن منصوب باأللف ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف . ذا :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . : فمٍ 

 صفة ) نعت حقيقي ( لفم مجرورة بالكسرة . مّرٍ :

 صفة ثانية مجرور بالكسرة الظاهرة . مريض :

فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه سكون آخره ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو  يجدْ :

 يعود على من .
ا :  قدم منصوب بالفتحة الظاهرة .مفعول به ثان م ُمرَّ

 جار ومجرور متعلقان بحال من المفعول به األول الذي سيأتي . بِه :

أول منصوب بالفتحة الظاهرة ، واأللف لإلطالق . وجملتا الشرط والجواب في محل رفع   مفعول به الماء :

  . خبر اسم الشرط من

واأللف لإلطالق . وجملتا الشرط والجواب في محل نعت حقيقي للماء منصوب بالفتحة الظاهرة ،  الزالال :

 رفع خبر اسم الشرط من .
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 وآفته من الفهم السقيم                وكم من عائب قوال صحيحا 
 حسب ما قبلها . َوَكم : الواو :

 خبرية ، اسم مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ . كم :
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 حرف جر. من :  من عائٍِب :

 تمييز مجرور بمن . عائٍب :

 مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستترتقديره هو . قوالً :

 صفة لـ ) قوالً ( منصوب بالفتحة الظاهرة . والخبر محذوف تقديره موجود . صحيحاً :

 واو الحال . وآفتُهُ : الواو :

 اف .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مض آفة :

 ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . الهاء :

جار ومجرور متعلقان بالخبر تقديره مسببة أو آتية . والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب  : من الفهمِ 

 حال من فاعل عائب .
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اها الشباب هنالكا             وحب َب أوطان الرجال إليهم   مآرب قض 

 عهود الصبا فيها فحنُّوا لذلك            إذا ذكروا أوطانهم ذك رتهم  
 

 حسب ما قبلها . وحبَب : الواو :

 فعل ماض مبني على الفتح . حبَّب :

 مفعول به منصوب . أوطاَن :

 مضاف إليه مجرو بالكسرة . الرجاِل :

 حرف جر . إليُهُم : إلى :

 ضمير مبني على الضم في محل جر على أنه مجرور بإلى . الهاء :

 حرف يدل على الجمع . والجار والمجرور متعلقان بالفعل حبب . الميم :

 فاعل مؤخر مرفةع بالضمة الظاهرة . مآرب :

 فعل ماضي مبني على الفتح مالقدر على األلف للتعذر . قضاها : قضى :

 مفعول به . ضمير مبني على السكون في محل نصب ها :

 فاعل مرفوع . الشباب :

 ظرف ( . –اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ) يدل على المكان  هناِلكا : هنا :

 حرف يدل على البعد . الالم :

 حرف يدل على الخطاب . الكاف :

 لإلطالق . وجملة قضاها الشباب هنالكا في محل رفع نعت لمآرب . األلف :

 يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه .ظرف لنا  إذا :

 فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة . ذكروا :

والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه   ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعله . الواو :

. 
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف . أوطانهم : أوطان :

 مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . ء :الها

 حرف يدل على الجماعة . الميم :

 فعل ماض مبني على الفتح . ذكرتهم : ذكُر :

 حرف للتأنيث . التاء :

 مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول . الهاء :

 حرف يدل على الجمع ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على أوطانهم . الميم :

 مفعول به ثان منصوب وهو مضاف . عهودَ :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على األلف للتعذر . الصبا :

جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من عهود الصبا . وجملة ذكرتهم من الفعل والفاعل  فيها :

 ال محل لها من اإلعراب جواب الشرط .
 حرف عطف . فحنوا : الفاء :

 فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة . ا :حنو

ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . وجملة فحنوا ال محل لها من اإلعراب معطوفة على  الواو :

 جملة ذكرتهم .
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 حرف جر . الذالكا : الالم :

 حنوا .اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل  ذا :

 حرف يدل على البعد . الالم :

 حرف يدل على الخطاب . الكاف :

  حرف لإلطالق . األلف :

 

 الجزء الرابع

 
 االمتحانات العامة - وزارة المعارف العراقية

 

1947 -1946  

 ثالثة أسئلة مما يأتي :أجب عن 

 . بين أنواع المشتقات في العبارة اآلتية ، واذكر فعل كل منها ، وأعرب التي بين قوسين :1

 انتصف ) الحاكم ( للمظلوم من ) المعتدي األثيم ( . -

. ) يحيون ضيفهم أجمل تحية ( ضع هذا التركيب في ثالث عبارات مناسبة بحيث يكون في األولى حاالً ، 2

 الثانية خبراً ، وفي الثالثة صلة موصول . وفي

 . عين كم الخبرية وكم االستفهامية في األمثلة اآلتية :3

 م علوم درستها .أ. ك

 ب. كم مصنعاً بالعراق .

 ج. كم ضعيف أعنته .

 زرت صديقك . د. كم مرة

4. 

 . األفضل أ. أنت

 نت أفضل فتى .ب. أ

 ، وبالعبارة الثانية جمع المؤنث .العبارة األولى المثنى وجمع المذكر خاطب ب
  

 اإلجابات :

 . أنواع المشتقات :1
 اسم فاعل . الحاكم :

 اسم مفعول . مظلوم :

 اسم فاعل . المعتدي :

 صفة مشبهة . األثيم :

 حكم ، ظلم ، اعتدى . : األفعال

 اإلعراب :
 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . الحاكم :

 جره الكسرة المقدرة على الياء للثقل .اسم مجرور بمن وعالمة  المعتدي :

 نعت حقيقي ) صفة ( للمعتدي مجرور بالكسرة الظاهرة . األثيم :

2. 

 ضيفهم أجمل تحية . يحيون نهض القوم

 أجمل تحية . ضيفهم العرب يحيون

 سرنا الذين يحيون ضيفهم أجمل تحية .

3. 

 م علوم درستها : خبرية .أ. ك

 هامية .ب. كم مصنعاً بالعراق : استف

 ج. كم ضعيف أعنته : خبرية .

 ة زرت صديقك : استفهامية .د. كم مر

4. 
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 األفضالن . أ. أنتما

 أنتم األفضلون .

 أفضل فتيات . ب. أنتن
1946 -1945  

 أجب عما يأتي :

 أنت شريف أصالً ( . ) -  . ) أنا مكرم أخاك (1

 أ. أدخل ) أصبح ( ثم ) لعل ( على الجملتين وغير ما يلزم .

 ب. من أي المشتقات كلمتا ) مكرم وشريف ( ؟

 ج. ما معموال هذين المشتقين وكيف تعربهما ؟

 . خاطب بالعبارة اآلتية المفردة وجماعة النسوة :2

 الهوى .عن  وارتد إذا أردت أن تكون محترماً فاستقم في عملك

 . ) الحرب (3

 من قسوتها بصيغتي لتعجب . أ. تعجب

 ب. ذم نتائجها بالفعل ) بئس ( .

 عليها السلم في تركيب مفيد . ج. فضل

 . أعرب البيت اآلتي :4

 شادوه ال بتقادم الميالد     الذي بالمجد عمر الرجال يقاس

 اإلجابات :

1. 

 أنت شريف أصالً . –مكرماً أخاك .  أ. أصبحت

 لعلك شريف أصالً . –لعلني مكرم أخاك . 
 سم فاعل .ا مكرم : ب.

 . مشبهة صفة شريف :

ج. معمول اسم الفاعل ) أخاك ( وهو مفعول به منصوب باأللف ألنه من األسماء الخمسة والكاف 

 مضاف إليه .

 الصفة المشبهة ) أصالً ( وهو تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة . معمول

2. 

 : إذا أردت أن تكوني محترمة فاستقمي في عملك وارتدي عن الهوى . المفردة

 عة النسوة : إذا أردتن أن تكونن محترمات فاستقمن في عملنك وارتددن عن الهوى .جما

3. 

 أقسى الحرب ! أقس بها ! أ. ما

 ب. بئس نتائج الخرب .

 أفضل من الحرب . ج. السلم

4. 
 اهرة وهو مضاف .بالضمة الظ مرفوع مبتدأ عمر :

 مضاف إليه مجرور . الرجال :

فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، ونائب الفاعل ضمير مستتر  يقاس :

 تقديه هو يعود على عمر .
جار ومجرور متعلقان بالفعل يقاس . وجملة يقاي من الفعل ونائب الفاعل في محل جر صفة  بالمجد :

 للعمر.
 فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة . شادوا : شادوه :

 ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . الواو :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . الهاء :

 حرف عطف ونفي . ال :

 جار ومجرور معطوفان على بالمجد وتقادم مضاف . بتقادم :

 الظاهرة على آخره . مضاف إليه مجرور بالكسرة الميالد :
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 أجب عن ثالثة أسئلة مما يأتي :
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 . بين مواقع الجمل التي بين الوقسين في العبارة اآلتية :1

األرض ، ورأيت رعاة ) يحرسون كنت ) أسير( بين المزارع والحقول ، فرأيت الفالح ) وهو يحرث ( 

 ( األغنام .

 عال . –رضى  –. قضى 2

 أ. أسند الفعل األول إلى ألف االثنين ، واجعل الجملة الناشئة في محل رفع .

 . أسند الفعل الثاني إلى واو الجماعة ، واجعل الجملة الناشئة خبراً عن جمع مذكر سالم .ب

 واجعل الجمل الناشئة خبر عن ) أن ( .ند الفعل الثالث إلى نون النسوة ، ج. أس

 ظريف . بين أنواع المشتقات ثم اجعل كالً منها في جملة ، وبين معمولها وأعربه . –منصور  –. راحم 3

 . بين نوع الواو في كل جملة مما ياتي ، ثم أعرب ما بعدها :4

  تأمر بصون السر وتفشيه .أ. ال

 ب. سارعوا إلى العلم واألدب .

 لمدينة والليل سادل أستاره .ج. دخلت ا

 كت المغتر وشأنه .د. تر

 اإلجابات :

1. 
 من الفعل والفاعل في حمل نصب خبر كان . أسير :

من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من الفالح ) وجملة يحرث من الفعل والفاعل في  وهو يحرث :

 محل رفع خبر المبتدأ هو ( .
 نصب مفعول ثان للفعل رأى . من الفعل والفاعل في محل يحرسون :

2. 

 قضيا العهد . الرجالن أ.

 ب. المعلمون رضوا باألجوبة .

 ج. إن الفتيات علون .

3. 
 اسم فاعل . راحم :

 اسم مفعول . منصور :

 صفة مشبهة . ظريف :

لفتحة بامعموله ) الفقير ( وهو مفعول به السم الفاعل ألنه فعله متعد ، منصوب  –الطالب راحم الفقير 

 الظاهرة .

معموله ) الخائن ( وهو نائب فاعل السم المفعول ، سد مسد الخبر ، مرفوع  –ما منصور الخائن 

 بالضمة الظاهرة .

معموله ) أبوه ( وهو فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالواو ألنه من األسماء  –محمد ظريف أبوه 

 الخمسة .

4. 
 . للمعية الواو : أ.

 مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة . فعل تفشيه : تفشي :

 ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت . الهاء :

 حرف عطف . الواو : ب.

 اسم معطوف على العلم مجرور بالكسرة الظاهرة . األدب :

 واو الحال . الواو : ج.

 أ مرفوع .مبتد الليل :

 خبره . سادل :

 مفعول به السم الفاعل منصوب . استاره :

 مضاف إليه . والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من الضمير . الهاء :

 فاعل دخلت . التاء :

 واو المعية . الواو : د.

 مفعول معه منصوب . شأن :

 الضم في محل جر مضاف إليه .  ضمير مبني على الهاء :
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 أجب عن ثالثة أسئلة مما يأتي :

 . وعد ، تعلم . صغ اسم الفاعل واسم المفعول من هذين الفعلين ثم استعمل هذه الصيغ في جمل مفيدة .1

 . هات ما يأتي في جمل تامة :2

 عن الفاعل .أ. ظرفاً ينوب 

 ب. جملة فعلية تعرب مفعوالً ثانياً .

 ج. كم الخبرية .

 د. كم االستفهامية .

 . ما فاز إال المجد . عاد المسافرون إال إبراهيم . لم ينصر أحد في الحرب إال الشجاع .3

 الشكل االسم الواقع بعد ) إال ( وبين سبب الضبط .أ. اضبط ب

 ثم اضبطها واضبط االسم الواقع بعدها بالشكل .مكان ) إال ( كلمة ) غي (  ب. ضع

 . أعرب البيت اآلتي .4

 محافظة من ان يقال لئيم     طاوي الحشا القرى لقد كنت أختار

 اإلجابات :

 . واعد ، موعود ، متعلم ) بكسر الالم ( ، متعلم ) يفتح الالم ( .1

المتعلم يفيد الناس . أفضل المتعلم العلم واألخالق خيراً . ال يرتاح الوعود إال بعد إنجاز وعده .  كن واعداً 

. 

2.  

 عرف يوم العيد . أ.

 ب. حسبت العمر يطول .

 ج. كم ليلة قضيتها وحيداً .

 اً قرأت ؟د. كم كتاب

3. 
 فاعل مرفوع ألن الكالم منفي والمستثني منه غير مذكور . ما فاز إال المجد : أ.

نصوب بالفتحة ) غير منون ألنه ممنوع من الصرف ( ألن عاد المسافرون إال إبراهيم : مستثنى م

 الكالم مثبت والمستثنى منه مذكور .

لم ينصر أحد في الحرب إال الشجاع ) بالفتح ( أو الشجاع ) بالضم ( : يجوز أن يكون منصوباً على 

من ) أحد ( االستثناء ألن الكالم منفي والمستثنى منه مذكور ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه بدل 

 نائب فاعل الفعل ينصر .

فاز غيُر المجِد . عاد المسافرون غيَر إبراهيَم ؟ لم ينصر أحدٌ في الحرب غيُر ) أو غيَر ( الشجاعِ  ب. ما

. 

4. 
 موظئة للقسم . لقد : الالم :

 حرف تحقيق . قد :

 فعل ماض ناقص واسمه . كنت :

تقديره أن والجملة من الفعل والفاعل في محل فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر  اختار :

 نصب خبر كان .
 مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على األلف للتعذر . القرى :

 حال من فاعل اختار منصوب . طاوى :

 مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة علىاأللف للتعذر . الحشا :

 مفعول ألجله منصوب . محافظة :

 حرف جر . من :

 ري موصول ناصب .حرف مصد أن :

 فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن . يقال :

خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو لئيم ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع نائب فاعل يقال .  لئيم :

جملة لئيم من الفعل ونائب الفاعل ال محل لها من اإلعراب صلة الحرف المصدري الموصول . والحرف 

الموصول وصلته مؤول بالمصدر في محل جر على أنه مجرور بمن والتقدير محافظة من المصدري 

بمحافظة. وجملة لقد كنت أختار إلخ ال محل لها من اإلعراب  قولهم لئيم . والجار والمجرور متعلقان

 جواب لقسم .
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. اجعل الكلمات اآلتية فاعالً في جمل فعلية ، ثم مبتدأ مخبراً عنه بجملة فعلها مضارع وعين الفاعل في 1

 بغداد . –ارافدون  –الجمل الثانية : المهندسون 

 رمى . –ادع  –. أسند كل فعل من األفعال اآلتية إلى ما يمكن إسناده إليه من ضمائر الرفع : يرضى 2

ل مفعو –مبتدأ خبره جملة اسمية  –لما يأتي وضعه في جملة : مضارع منصوب بعد فاء السببية  . مثل3

 مستثنى من األسماء الخمسة واجب النصب . –مطلق اسم إشارة 
 

 اإلجابات :

. قدم المهندسون ، يجري الرافدان في العراق . توسعت بغداد . المهندسون يعمرون بالدهم ) فاعله واو 1

. الرافدان يمدان العراق بالماء والخصب ) فاعله ألف االثنين ( . بغداد تتقدم في العلوم ) فاعله الجماعة( 

 ضمير مستتر تقديره هي يعود على بغداد ( .
  

 . االسناد إلى تاء الفاعل ونون النسوة وألف االثنين واو الجدماعة وياء المخاطبة .2

 يرَضى ـــ يرَضْينَ  يرَضيَانِ  يرَضْونَ  تَرَضْينَ 

 ادعُ  ـــ ادُعْونَ  اْدُعَوا اْدُعَوا ادِعي

 رَمى َرَمْيتَ  رَمْينَ  َرَميَا َرَمْوا ـــ

  

. ليت األيام تساعدني فأكمل دراستي . العلوم منهلها عذب . أحببتها ذلك الحب . زارني األصدقاء إال أخاك 3 

. 
 

 

 انتهى

 هـ82/11/1341 

 ال تنسونا من دعواتكم الصادقة

 األندلسيفالح 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


